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Spencer, William Albert    

Lieutenant  

M27203 

8th (New Brunswick) Princess 

Louise’s Hussars 

5th Canadian Armoured Regiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke Informatie: William Albert Spencer wordt geboren op 5 

november 1921 in Calgary, Alberta als zoon van Alexander en Sarah 

Spencer. Hij heeft een oudere zus, Virginia Louise. William is van het 

Anglicaanse geloof. Hij heeft een donkere huidskleur met zwart haar en 

bruine ogen. 

 

William heeft de middelbare school afgerond en bevindt zich in zijn eerste 

jaar van een opleiding Luchtvaarttechnologie als hij op 15 november 1940 

in actieve dienst wordt geroepen. Op dat moment heeft hij vijf jaar bij de 

Cadetten van het Alberta Military Institute doorgebracht en is hij al sinds 

1936 bij het Calgary Tank Regiment. Voordat Bill in actieve dienst wordt 

geroepen, werkt hij ook als winkelbediende voor de Hudson's Bay 

Company. Zijn militaire gegevens geven aan dat hij ongeveer 1.80m. lang 

is en weegt 76 kg. 

 

Militaire Bewegingen: William is een waarnemend sergeant bij het reserve 

leger van het Calgary Tank Regiment als hij op 15 november 1940 voor 

actieve dienst wordt opgeroepen. In maart 1941 wordt hij in dienst 

genomen door het 14th Army Tank Battalion en geplaatst op het # 13 
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District Depot, daarna wordt hij Acting Company Sergeant Major 

(waarnemend sergeant-majoor), en uiteindelijk wordt Bill in dienst 

geplaatst in kamp Borden waar hij traint tot zijn vertrek uit Halifax op 20 

juni 1941. Bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk ontvangt William 

verdere training. 

 

Vanaf april 1942 is William terug in Canada. Aanvankelijk is hij in Calgary; 

in mei 1942 gaat hij naar Brockville, Ontario naar het 

Officiersopleidingscentrum. Een paar maanden later, in augustus, keert 

William terug naar Brockville, waar hij nog een cursus voltooit en waar hij 

wordt voorgedragen voor benoeming en promotie tot rang 2e Luitenant. 

Op 14 november 1942 wordt hij in kamp Borden gepromoveerd tot 

luitenant - het is duidelijk dat hij uitstekende leiderschapskwaliteiten heeft 

aangezien hij vrij snel de verschillende rangen doorloopt. William wordt 

vervolgens teruggeplaatst naar het 23rd Army Tank Regiment CAC in 

Borden in afwachting van zijn terugkeer naar het buitenland. 

 

William Spencer krijgt op 16 januari 1943 toestemming om te trouwen en 

op 23 januari trouwt hij in Borden, Ontario met Emma Louise Magloughen. 

Na een opleiding door het Canadian Army Overseas, landt William op 24 

juni 1943 in het Verenigd Koninkrijk. Bill wordt vervolgens geplaatst bij 

het 23rd Army Tank Regiment op 15 augustus 1943. Helaas zal William 

niet opnieuw naar huis terugkeren en zodoende zal hij de geboorte van 

zijn zoon op 9 december 1943 missen. 

 

Bill voltooit zijn laatste verblijf in het Verenigd Koninkrijk op 26 oktober 

1943. Hij moet gaan deelnemen aan de Italiaanse campagne. Er zijn twee 

hoofddoelen van de Italiaanse campagne, het ene is om de Duitsers van 

het oostfront weg te lokken en het andere om Italië te gebruiken als ook 

een basis om Duitsland aan te vallen. De soldaten vechten in alle 

weersomstandigheden waarmee ze geconfronteerd worden. 6.000 van de 

90.000 Canadezen zullen nooit meer thuiskomen uit Italië. 

 

William wordt op 25 mei 1944 in dienst genomen door het 5th Canadian 

Armoured Regiment. Hij vecht dan met het 5th Armoured bij de Gotische 

linie. Op 1 september 1944 zijn Canadese tanks op weg naar de Duitsers 

in een poging Monte Marrone te veroveren. In het veld worden twee 

Sherman tanks van luitenant William geraakt door hoge snelheid anti-tank 

granaten. Korporaal Lorne Fraser en Trooper William Harper worden 

gedood als hun tanks in brand vliegen. 
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Als de squadrontanks in Coriano Ridge zijn, worden ze geconfronteerd met 

de Duitsers die Villa Salvoni in een toekomstige oorlogszone hebben 

veranderd - elk huis wordt verdedigd met machinegeweren en 

antitankkanonnen. William is de oplossing voor dit probleem. Majoor Bob 

Ross zegt: 'Hij is een vuurbal en heeft zijn troepen zo snel mogelijk in en 

uit moeilijkheden.' Bill gebruikt camouflage om zijn tank die hij met 

meerdere machinegeweren op een huis heeft opgesteld te verbergen. Hij 

stuurt een explosieve huls die een vertragingszekering heeft van een-

twintigste van een seconde naar het huis. De huls doorboort de muur en 

blaast het dak eraf en opent alle deuren en ramen. William ruimt zelf het 

puin op en schiet in de voet van de man die de leiding heeft en die naar 

hem toe rent en gebruikt een salvo van .45 kalibervuur om de kameraden 

van de man te stoppen. 

 

De 8e Huzaren blijven noordwaarts door Italië optrekken. Canadese 

soldaten spelen hierin een grote rol. Hun inspanningen helpen om de val 

van het fascistische regime van Mussolini, de bevrijding van Italië en de 

verzwakking van Duitse militaire macht te bespoedigen als voorbereiding 

op de laatste fase van de oorlog. In februari 1945 verlaten de Huzaren 

Italië. Ze varen naar Marseille, Frankrijk, waar ze met de trein naar 

Noordwest-Europa gaan, waar ze een rol spelen bij de bevrijding van 

Holland. 

 

De Laatste Dagen: In de vroege dagen van april 1945 moet de Rossforce 

(vernoemd naar commandant Bob Ross) de flank van de 11th Brigade 

bewaken terwijl deze zich een weg baant tussen de twee armen van de 

Rijn. Ze sturen veel tanks op weg om vijandelijke posities te controleren 

en voeren aanvallen uit op eerder gekozen doelen tijdens de 10e en 11e. 

De lente is gekomen en brengt modder met zich mee en die leden van het 

regiment die niet aan de aanvallen deelnemen, zijn bezig speciale strips 

op de rupsbanden te zetten om ze meer grip op de drassige ondergrond te 

geven. 

 

Op 12 april 1945 maken de Huzaren een korte reis naar Duits 

grondgebied, waar ze voorbereid moeten worden om naar het noorden te 

gaan naar een van de bruggenhoofden die de infanterie van plan is 

veroveren in Arnhem en Apeldoorn. Bij aankomst in Duitsland, na het 

oversteken van de Rijn, komen de mannen een stad binnen die volledig is 

verwoest. Tegen 14 april dreigen de Britten de stad Apeldoorn in te 

nemen en is Arnhem onder hun controle - de Huzaren zijn dicht bij 

Arnhem en gaan er vechten. 
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Tijdens de donkere, vroege uren van 15 april 1945 komen de 8th Huzar-

tanks Arnhem binnen - een stad die door de Duitsers stuk is geschoten. In 

Arnhem ontvangen de soldaten hun volgende orders. Operation Cleanser 

geeft de soldaten vier dagen om van Arnhem naar de oevers van de 

enorme binnenzee – de Zuiderzee te gaan. Het is een afstand van 50 km 

die moet worden afgelegd; er wordt hen verteld dat het land dat hen 

wacht meestal vlak is met hier en daar een heuvel die zwaar bebost is. 

 

Door richting Zuiderzee te gaan, zullen twee dingen worden bereikt - de 

Duitse troepen zullen worden afgesneden door Holland in tweeën te delen 

en het zal de Duitsers afsnijden die de 1e divisie bij Apeldoorn 

tegenhouden. Terwijl de nacht vordert wacht iedereen. Uiteindelijk gaat 

Bob Ross op weg naar wat men in een andere oorlog niemandsland kan 

noemen. Hij probeert er achter te komen hoe zijn tanks moeten reizen 

door te ontdekken waar de Duitsers een wegversperring hebben 

opgericht. 

Bij het ochtendgloren, in de motregen, op 15 april 1945 beginnen de 

motoren te starten. Rossforce gaat op weg naar de Zuiderzee, maar moet 

eerst terrein ten noorden van Arnhem, het dorp Otterloo, veroveren en 

vervolgens de weg ten westen van Apeldoorn afsnijden. Wegversperringen 

zijn hun grote probleem en hoewel Bob Ross een omleiding in kaart heeft 

gebracht, zijn er nog een aantal meer. Na een uur manoeuvreren liggen 

de wegversperringen achter hen en wacht het regiment op geluiden van 

vijandelijk vuur. Als het komt, is het schieten gericht op de leidende 

troepen van William in het B-Squadron. 

 

Luitenant William Spencer verplaatst onmiddellijk zijn tank om een andere 

positie in te nemen, maar daardoor is zijn tank volledig blootgesteld aan 

vijandelijk vuur. Zijn tank wordt meteen geraakt door de Duitsers, en 

Trooper Boone, de schutter van Bill, stelt een vijandelijk geweer buiten 

gevecht terwijl een andere bemanningslid vlucht. De tank draait naar de 

andere twee vijandelijke kanonnen als een uitbarsting van explosief licht 

de tank van William Spencer raakt. De tank gaat in vlammen op en 

William, samen met zijn artillerist, valt dodelijk gewond neer. William 

wordt eerst begraven op de tijdelijke begraafplaats in Arnhem. 

 

Er zijn drie overlevenden die de tank op tijd verlaten hebben; Lance-

korporaal James Stanley Stewart komt de tank opnieuw binnen met een 

brandblusser als hij merkt dat William en de schutter zich niet uit de 
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voeten hebben gemaakt. James dooft de vlammen die Bill's kleding 

vernielen en dooft vervolgens het daadwerkelijke vuur. Luitenant William 

Spencer is dood. Twee andere 8th  Huzaren worden gedood op 15 april 

1945: Hedley Bannan en Allan Maxwell Freeman. 

 

De Huzaren en andere Canadese regimenten blijven de Duitsers uit 

Nederland verdrijven totdat op 5 mei een staakt het vuren wordt 

afgeroepen. De overwinning in Europa wordt op 8 mei 1945 uitgeroepen. 

 

Lest We Forget: William Spencer's laatste rustplaats is op de Groesbeek 

Canadian War Cemetery in Nederland, grafreferentie VII. A. 8.  

 

Het opschrift op zijn grafsteen gekozen door de familie luidt: 

     While you, dear Daddy, 

          rest and sleep, 

                      your loving memory,  

                                     we’ll always keep. 

(Terwijl jij, lieve papa, slaapt en rust, zullen wij jouw liefdevolle 

herinnering altijd bewaren.) 

 

 

 

      William Albert Spencer 

 

  Lest We Forget 

 

 

Biography courtesy of the Lest We Forget initiative of Belleisle Regional 

High School located in Springfield, NB. 

Video by a student at Belleisle Regional High School as part of the school's 

Lest We Forget initiative: http://youtu.be/CVu6xLIAU00 

 

http://youtu.be/CVu6xLIAU00
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Biography made available for Faces To Graves, with courtesy of Stephen 

Wilson, Belleisle Regional High School. 
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               William Albert Spencer’s graf. Bron: uit de collective van S. Wilson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               De tekst op de grafsteen van William is gekozen door zijn familie. 

               Bron: uit de collectie van S. Wilson. 


